ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΤΡΙΜΗΝΟ  ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 60 ΩΡΩΝ
“ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ”

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών  υλοποιεί για το ακαδημαϊκό έτος 2020  τρίμηνο επιμορφωτικό πρόγραμμα  με τη χρήση της εξ αποστάσεως μάθησης με θέμα: ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  ΣΤΙΣ  ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ  
Έναρξη  μαθημάτων  τον ΜΑΙΟ 2020 και λήξη τον ΙΟΥΛΙΟ  2020
Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα προσωπικής επιτυχίας κάθε νέου και κάθε πολίτη με αναπηρία, αλλά και το σημαντικότερο μοχλό ανάπτυξης της κοινωνίας και της οικονομίας κάθε χώρας. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, στο πλαίσιο επιμόρφωσης των μελών της και μη συνεχίζει και αυτή τη χρονιά την επιτυχημένη πορεία της στον τομέα της Εξειδίκευσης στις ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ. 
Το πρόγραμμα εστιάζει στην αντιμετώπιση των εμποδίων στην εκπαίδευση και στην υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία ή/και εκπαιδευτικές ανάγκες στα πλαίσια της Καθολικής Σχεδίασης ή Σχεδίαση για Όλους, που είναι ο συστηματικός τρόπος παροχής εκπαιδευτικών μέσων και υπηρεσιών ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μαθητές στη μέγιστη δυνατή έκταση λειτουργικών δυνατοτήτων τους. 
Η Καθολική Σχεδίαση είναι το επιστημονικό πλαίσιο της εκπαιδευτικής πρακτικής  και παρέχει Υπηρεσίες Υποστηρικτικών Τεχνολογιών (ΥΤ), που μπορεί να είναι κάθε συσκευή, εξοπλισμός, μέσο ή υλικό και λογισμικό πληροφορικής που χρησιμοποιείται για την επαύξηση, διατήρηση ή βελτίωση της λειτουργικής ικανότητας κάθε μαθητή.
Σκοπός του σεμιναρίου είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί, το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, το ειδικό βοηθητικό προσωπικό και όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία να αποκτήσουν τη γνώση και τα εφόδια τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο ώστε μπορέσουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο δύσκολο έργο τους, με τη χρήση όλων των εργαλείων που παρέχουν οι Νέες Τεχνολογίες.


Διδακτικές ενότητες:
•    Εφαρμογές της Ρομποτικής στην αντιμετώπιση των ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 
•    Εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας  για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
•    Εφαρμογές στην Φωνολογική ή Ακουστική ή Δυσφωνητική δυσλεξία
•    Εφαρμογές στη Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία Γραπτής Έκφρασης ή Δυσορθογραφία
•    Πρακτική Εφαρμογή

Η Διάρκεια του προγράμματος είναι 60 ώρες, 3 μήνης διάρκειας (τρίμηνο).
Δομή  υλοποίησης του προγράμματος:
40% Σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλία, 40% ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλία, 20%  υλοποίηση εργασιών και παρουσίαση σε Συνέδριο.
Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΡΙΜΗΝΗΣ  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ για τη χρήση των  Νέων  Τεχνολογιών  στις  ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ  ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ  από την  ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  ΤΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ - ΤΣΕΚΕΡΗΣ ΧΑΡΗΣ
Έναρξη μαθημάτων  ΜΑΙΟΣ 2020.
Τόποι  Διεξαγωγής : Αθήνα –  Θεσσαλονίκη –Λάρισα – Κοζάνη – Πάτρα – Καβάλα.

Πληροφορίες στη γραμματεία της ΕΕΦ
Πολυχρονάτος  Κώστας 2103635701 – 6973292808  10:00πμ – 14:00μμ.
Αποστολή της αίτησης (επισυνάπτεται) υποχρεωτικά με e-mail στο: eefapos@gmail.com
Οικονομικό κόστος: 80 ευρώ.  Εγγραφές  έως Παρασκευή  25 ΜΑΙΟΥ 2020
Προκαταβολή 40€ και το υπόλοιπο ποσό θα δοθεί στο τέλος του σεμιναρίου

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ 15 ΜΑΙΟΥ 2020,ποσό 60 ευρώ!!!!!!
Και για όσους έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια της Ε.Ε.Φ ,
ΤΑ ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΣΟ 50 ΕΥΡΩ!!!!!



ΑΙΤΗΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ                   ………….....................................................................................................
ΟΝΟΜΑ                       ……………………………………………………………………………………………………………
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ              ……………………………………………………………………………………………………………
ΙΔΙΟΤΗΤΑ                     …………………………………………………………………………………………………………….
Δ/ΝΣΗ                          …………………………………………………………………………………………………………….
ΠΟΛΗ                          ……………………………………………………………………………………………………………..
ΤΗΛΕΦΩΝΟ                 …………………………………………………………………………………………………………….
ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ  ……………………………………………………………………………………….
E-MAIL                         ……………………………………………………………………………………………………………..

 

